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ANAMED Direktörü'nden
Bu kış İstanbul’un ayazı, ANAMED’in hızını
kesmeyi başaramadı. Yakın zamanlarda
iç mekânlara kapanıp işlerimizi halletmek için bol fırsatımız oldu. Ancak,
çetin şartların üstesinden gelip kitleleri
organizasyonlarımıza çekmeyi başardığımızı
söylemekten mutluyum. Bu da öncelikle
ANAMED Galeri’nin İstanbul konulu sergileri
sayesinde oldu. 18 Ekim 2017’de açılan
sergimiz “ÇEPERDE, İstanbul Kara Surları,”
sonbahar boyunca başarılı bir şekilde devam
etti. Galeri boyunca uzanan ve sergiye
alışılmadık bir derinlik katan, 3 boyutlu
basım tekniğiyle hazırlanmış sur replikaları
özellikle ilgi odağı oldu. Ziyaretçilerimiz,
sunduklarımıza doyamamış olacaklar ki
bizi mutlu ederek geri geldiler. Ocak ayında
açılan ve halen süren “Yusuf Franko’nun
İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri” kısacık bir sürede şimdiye kadar
en çok ziyaret edilen sergimiz oldu (sergi,
1 Haziran 2017’ye kadar açık kalacak.
Kaçırmayın!). Serginin yanı sıra, Ömer M.
Koç Koleksiyonu’na ait karikatür albümünün
şık bir tıpkıbasımı ve ANAMED’in yakında
ikinci baskısını yapacağı akademik makaleler
içeren bir kitap da yayımlandı. Bir sonraki sergimiz, İstanbul’dan uzaklaşıyor ve
ünlü sit sahası Çatalhöyük’te son 25 yılda
yapılan çalışmalara odaklanarak bizi daha da
geçmişe, Anadolu’nun yüreğine götürüyor.
Bu kış, ANAMED’de akademisyenleri
ve meraklıları buluşturan sempozyumlar,
atölye çalışmaları ve konferanslar da vardı.
Aralık ayındaki 11. Uluslararası ANAMED
Yıllık Sempozyumu, "Kutsal Mekânlar ve
Kentsel Ağlar" başlığıyla, Suzan Yalman (eski
ANAMED bursiyeri ve halen Koç Üniversitesi
Öğretim Görevlisi) ve A. Hilâl Uğurlu (eski
ANAMED bursiyeri ve halen İstanbul Teknik
Üniversitesi Öğretim Görevlisi) tarafından düzenlendi. Bunun yanında sergileri
tamamlayıcı unsurlar olarak, Kara Surları
ve Yusuf Franko’ya dair atölye çalışmaları
yapıldı. Leslie Peirce, Michael Spiedel ve
Stephen Mitchell gibi konuklarımızın yaptığı
özel konuşmalar ve ANAMED’in 2016–2017
yılı bursiyerleri Evangelia Balta, Siren Çelik

GELECEK SER G‹

ve Ian Rutherford’ın konferansları, akademik
tartışmaların gelişmesine imkân sağladı.
Masa başı çalışmaları ve organizasyonlardan
fırsat buldukça bursiyerlerimiz, Başbakanlık
Osmanlı Arşivleri’ne, İstanbul Üniversitesi
Yenikapı Batıkları Projesi Araştırma Merkezi
Laboratuvarı’na ve diğer mekânlara ziyaretler gerçekleştirdiler.
Akademik kitle açısından ANAMED’i
cazip kılan unsurlardan biri olan kütüphanemizin artan sayıda kullanıcısı, organizasyonu ve büyüyen koleksiyonuyla gelişmeye
devam ettiğini duyurmaktan çok mutluyum.
Kütüphaneye yapılan yeni bağışlar arasında
Anthony Bryer’e ait bir dizi makale ve diğer
özel eşyalar bulunuyor; bu yeni edinimler
için ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarına
teşekkürü borç biliriz. Bu vesileyle, ANAMED,
Ankara’daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü,
GABAM ve Suna Kıraç Kütüphanesi’nin de
katkılarıyla, Mart ayında Bryer’ın anısına bir
anma toplantısı düzenledi. Bu hem acı hem
tatlı organizasyonda, konuşmacılar kişisel
anılarını paylaşarak Bryer’ın Anadolu’nun
doğal ve insan yapımı çevreleri, tarihi ve
kişileri (ve de tabii yiyecekleri!) karşısında
geliştirdiği heyecana değindiler ve de yaşamını Anadolu medeniyetleri çalışmalarını
sürdürme ve desteklemeye adadığından
övgüyle söz ettiler.
Anadolu’nun diğer dev isimlerini –
David French ve John Freely bunlardan
sadece ikisi – yakın zamanda yitirmiş
olmamız, geçmiş Anadolu medeniyetlerini
hem akademik ortama hem de geniş
kitlelere getirmeye kendini adamış camia
açısından büyük bir kayıp anlamına
gelmektedir. Ayrıntılarını diğer sayfalarda
okuyacağınız ANAMED bursiyer atölyeleri,
yaz programları, sergiler ile diğer
etkinliklerin ve organizasyonların amacı
da bu gibi çalışmaların ilerlemesini sağlamaktır. Süregelen çabamızda desteklerini
bizlerden esirgemeyen ANAMED camiasına
şükranlarımızı belirtmek isteriz.

Chris Roosevelt
ANAMED Direktörü

Bir Kazı
Hikâyesi:
Çatalhöyük
21 Haziran – 25 Ekim 2017
Küratör: Duygu Tarkan

ANAMED, Haziran 2017’de,
Çatalhöyük’ün yirmi beşinci
kazı sezonunu kutlayan bir
sergi açmaya hazırlanıyor. 1993
yılından itibaren Prof. Ian Hodder
başkanlığında yürütülen ve bilime
evrensel düzeyde katkıda bulunan
araştırmalar, güncel ve interaktif
sergileme teknikleriyle ziyaretçilere
aktarılacak. Sergide, arkeolojik
çalışmaların bilinmeyen yönleri
Çatalhöyük yerleşmesi odağa
alınarak anlatılacak. Çatalhöyük’ü
bilinir kılan arkeologlar, güncel
araştırma metotları ve laboratuvarlar arası işbirliği ekseninde, veriye
ulaşılırken izlenen yolların, deneyime dayalı sergileme yöntemleriyle
sunulması amaçlanıyor.
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ANAMED Galerisi
5 Yaşında!

H AB E R L E R

ANAMED
2017–2018
akademik
yılı bursiyer
seçimleri
tamamlandı

ANAMED, Haziran 2012’de ilk
sergisini açan galerisinin 5. yılını
kutluyor. Bilimsel araştırmaların
daha geniş kitlelere yayılması
amacıyla sergi projeleri
gerçekleştiren ANAMED, 2012’den
bu yana 17 sergi düzenledi ve 11
sergi kataloğu yayımladı. Kültürel
miras alanında farkındalığı artırmayı
hedefleyen ANAMED Galerisi,
Türkiye’deki medeniyetlerin
arkeolojisi, mimarisi, sanatı
ve tarihine adanmış araştırma
projelerinden yola çıkan sergileri,
yaratıcı sergileme yöntemleriyle
ücretsiz olarak ziyaretçilerle
buluşturmaya devam ediyor.

Toplam 26 ülke, 84 üniversiteden
adayların başvurduğu 2017–2018
akademik yılı bursiyer seçimleri
tamamlandı. Titiz ve yoğun bir
değerlendirme sürecinin ardından
35’in üzerinde bursun sahiplerini
bulduğu sonuçlar, Mart ayı
ortasında adaylara duyuruldu.

Prof. Anthony Bryer anıldı.
Yakın zamanda kaybettiğimiz Prof.
Anthony Bryer'ın anısına ANAMED'de
31 Mart'ta "Trabzon'dan Limni'ye:
Bryer'ın Bıraktığı İzleri Hatırlamak"
başlıklı bir konferans düzenlendi.

Yaz Programları
ANAMED 2017 yaz döneminde
"Osmanlıca" ve "Anadolu'nun Kadim
Dilleri: Hititçe ve Akadça" başlıklı
iki yaz programı organize ediyor.
“Osmanlıca Dil Programı” tarih
kitapları, edebiyat, hukuki dokümanlar ve mahkeme kayıtlarından
oluşan içeriğiyle öğrencilerine hem
Osmanlıca metinleri okuma hem
de çevirme yeteneği kazandıracak.
“Anadolu'nun Kadim Dilleri” ise
yoğunlaştırılmış Luvice ve Çivi Yazısı
atölyeleri ve misafir konuşmacılarla
zenginleştirilmiş programının yanı
sıra Hititçe ve Akadça’yı birlikte
sunan tek yaz programı olma
özelliğini sürdürüyor.
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ANAMED'in, BIAA, Koç Üniversitesi Suna Kıraç
Kütüphanesi ve GABAM'la (Geç Antik Çağ
ve Bizans Araştırmaları Merkezi) ortaklaşa
düzenlediği etkinlikte, ünlü Bizans tarihçisi Anthony Bryer'ın hayatı ve akademik çalışmaları
anıldı. ANAMED Direktörü Chris Roosevelt ve
BIAA Direktörü Lutgarde Vandeput’un açılış
mesajlarından sonra, İngiltere’nin İstanbul
Başkonsolosu Judith Slater açılış konuşmasını
yaptı. Ardından Dr. Alessandra Ricci
kolaylaştıcılığında, aileyi temsilen Chris Harris, Bryer’in hayatı, koleksiyonları, çalışmaları
ve Trabzon’la ilişkilerini anlattı. Bryer’in son
öğrencisi Nikos Kontogiannis, Bryer’in kale
ve surlar üzerine çalışmalarına yoğunlaştı.
Osmanlı tarihçisi ve ANAMED Program Koordinatörü Zeynep Türkyılmaz, Bryer’in Osmanlı
çalışmalarında genelde göz ardı edilen ancak
inkar edilemez etkisini tartışmaya açtı. Son
olarak da Bryer’in ilk öğrencisi ve saygın bir
Bizans tarihçisi olan Margaret Mullett, Bryer’in
akademik dehasını anlattığı, Karadeniz’deki
gezilerden kişisel notlarını ve öğrencisi olarak
deneyimlerini paylaştığı bir konuşma yaptı.
Panelin bitişinde, katılımcılar ve dinleyiciler,
2. kattaki ANAMED Kütüphanesi’ne giderek
Bryer’in bağışladığı koleksiyon ve kişisel
eşyalarından oluşan sergiyi ziyaret ettiler.

EK ‹B E YEN‹
KATILANLAR

MUKADDES GÜL
Koç Üniversitesi Rumeli
Kampüsü Etkinlikler Birimi’nde
6 yıl görev aldıktan sonra
ANAMED’de İşletme Koordinatörü olarak göreve başladım.
Buradaki sıcak aile ortamı ile
birlikte bugüne kadar edindiğim
deneyimler doğrultusunda
kendime ve ANAMED’e güzel
katkılarda bulunacağıma
yürekten inanıyorum.

ANAMED
Konuşmalar Serisi
Yıl boyunca ANAMED hali
hazırdaki ve geçmiş bursiyerlerinin
konuşmalarına ev sahipliği yaptı.
Ünlü Osmanlı tarihçisi ve aynı zamanda
ANAMED’in 2009–2010 bursiyeri olan Prof.
Leslie Peirce, ‘Biyografinin Zorlukları: Hürrem Sultan Örneği’ başlıklı konuşmasında,
tarihsel olarak çok tartışmalı bir figür olan
Hürrem Sultan’ın kısıtlı arşiv belgeleriyle
biyografisini yazarken karşılaştığı metodolojik zorlukları ve bulduğu çözümleri paylaştı.
Bu senenin GABAM-ANAMED bursiyeri Dr.
Siren Çelik de yine bir tarihyazımı biçimi
olarak biyografiyi ele alıp, bu sefer Bizans’ın
entelektüel ve üretken bir yazar-imparator
figürü olan Manuel II Palaiologos’u ‘Eflatun
Kalem: Manuel II Palaiologos’un Biyografisi’
başlıklı konuşmasında tartışmaya açtı.
Cumhurbaşkanlığı Liyakat Nişanı sahibi
ve Türk Tarih Kurumu Onursal Üyesi Prof.
Evangelia Balta, ANAMED’de Kıdemli Ziyaretçi
Bursiyer olarak geçirdiği iki aylık sürenin
sonunda ‘Karamanlıca’yı Neden Çalışmalıyız?’
başlıklı bir sunum yaptı. Sunuşunda Türkçe
konuşan Hristiyan Ortodoks Anadoluluların
tarihini Bizans İmparatorluğu’ndan Nüfus
Mübadelesi’ne kadar takip etti. Diğer bir
Kıdemli Ziyaretçi Bursiyerimiz, kadim Akdeniz
dinleri üzerine Reading Üniversitesi Tarih
Bölümü'nden Prof. Ian Rutherford, ‘Hititler ve
Yunanlılar Arasında Dini Etkileşimler: Temas,
Aktarım ve Karşılaştırma’ başlıklı bir konuşma
yaptı. Seri, eski ve yeni bursiyerlerimizin
katılımlarıyla 15 Haziran’a kadar sürecek.

Ç AL I TAY

Doğal,
Kentsel
ve Tarihsel
Bağlamda
İstanbul
Kara Surları
5 Ocak 2017
ANAMED, "ÇEPERDE –
İstanbul Kara Surları" sergisi
kapsamında 5 Ocak 2017’de
"Doğal, Kentsel ve Tarihsel
Bağlamda İstanbul Kara Surları"
çalıştayını gerçekleştirdi.
Çalıştayın yapıldığı iki oturumda,
Kara Surları’nın hem kültürel miras
olarak değerlendirilme süreci hem
de sur çevresindeki doğal ve sosyal
hayatın kent için tarihsel anlamları
aktarıldı. Çalıştaya yedi katılımcı şu
başlıklarla katkıda bulundular:
Firuzan Melike Sümertaş, "Yazıdan
Belgelemeye: 19. Yüzyılda
İstanbul’un Kara Surlarına Rumca
Bakış"; Edhem Eldem, "Geç Osmanlı
Döneminde İstanbul Surlarının
Korunma(ma)sı"; Gülsün Tanyeli
"Kara Surları Çeperinde Endüstri
Mirası"; Nicholas Melvani, "15.
yüzyılda Kara Surları ve Peyzaj";
Meliz Akyol, Hayriye Eşbah Tunçay
ve Arzu Türk, "Tarihsel Süreçte
Kentsel Tarım."

Bursiyer
Atölyeleri
ANAMED akademik yıla bursiyerlerinin
Ekim atölyeleriyle hızlı bir giriş yaptı.
7 ve 17 Ekim 2016 tarihlerinde Merkez
Han’da yürütülen çalışmalarda bursiyerler
projelerini Koç Üniversitesi’nden ve diğer
üniversitelerden gelen akademisyen ve
araştırmacılara tanıttılar.
Bursiyerlerimiz, araştırma ve
yazıyla geçen yoğun yedi ayın sonuçlarını, Nisan sonu itibariyle düzenledikleri dört ayrı atölyede paylaştılar. Bu
atölyelerde bursiyerlerimizin yanı sıra,
Koç Üniversitesi’nden ve Türkiye içindeki diğer akademik kurumlardan gelen
değerli araştırmacılar da sunuşlar yaptılar.
Herkese açık gerçekleşen bu atölyelerin
konuları ve başlıkları şöyleydi:

29 Nisan:
Sessiz Topluluklar / Sıradan
İnsanlar
6 Mayıs:
İdeoloji / Kimlik / Çeşitlilik
12 Mayıs:
Deniz ve Denizcilik Tarihleri
13 Mayıs:
Mekân Başkalaşımı
Geçmişe Çok-Ölçekli Yaklaşımlar
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S E M P O Z Y UM

SERG‹

PANEL

Yusuf Franko’nun
İnsanları:
11. ANAMED
Yıllık Sempozyumu

Kutsal
Mekânlar
ve Kentsel
Ağlar
9 Aralık 2016

On birinci yüzyıldan itibaren Anadolu’da var olan çeşitli kutsal mekânları ve
bunların kentsel doku ile kurdukları mekânsal ve sosyo-kültürel dinamikleri ele
alan sempozyumda, arkeologlar, tarihçiler, sanat, mimarlık ve peyzaj tarihçileri
biraraya geldi. Disiplinler arası sınırları kaldırıp konuyu daha geniş ve farklı
perspektiflerden inceleyen katılımcılar, “kutsal” mekânlar ve bunların şehirle
olan ilişkilerini irdelediler.

Bir Osmanlı
Bürokratının
Karikatürleri
26 Ocak – 1 Haziran 2017

Ömer M. Koç Koleksiyonu
Küratör: Bahattin Öztuncay
Tasarım: Yeşim Demir Proehl

YOUSSOUF BEY:
Yusuf Franko’nun
İnsanları:

Bir Osmanlı
Bürokratının Karikatürleri
23 Mart 2017

Metin Yazarı: K. Mehmet Kentel
Danışmanlar: Sinan Kuneralp,
K. Mehmet Kentel

19. yüzyıl sonu Osmanlı bürokratı, Hariciye
Nazırı, Mutasarrıf, cemiyet adamı ve aynı
zamanda oyunbaz bir karikatürist olan
Yusuf Franko Kusa Bey’in 1884–1896
yılları arasında çizdiği, Avrupa karikatür
geleneği ile etkileşime sahip karikatürlerini ilk defa ANAMED gün yüzüne çıkardı.
Sergi, bir yandan Yusuf Franko’nun eserlerini ağırlıklı olarak mekân perspektifinden
okumaya çalışırken, diğer yandan albümde
kendine yer bulamamış, ‘artık olmayan’
mekânları da hatırlatıyor.

Y AY I N L A R

19. yüzyılın önemli Osmanlı
bürokratlarından Yusuf Franko Kusa
Bey’e ait karikatür albümünü ziyaretçilerle ilk kez buluşturan ANAMED,
Türkiye’de karikatürün doğuşu,
Osmanlı’da sefaret erkânının sosyal
hayatı ve çizgilere konu olan Pera’nın
ele alındığı panele ev sahipliği yaptı.
Herkese açık olarak gerçekleştirilen panele “Yusuf Franko’nun İnsanları:
Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri”
sergisi danışmanları K. Mehmet Kentel
(aynı zamanda sergi metinlerinin yazarı) ile Sinan Kuneralp’in yanısıra karikatür tarihçisi Turgut Çeviker katıldı.
Konuşmaları, sergi koordinatörü Ebru
Esra Satıcı’nın kolaylaştırıcılığındaki
yuvarlak masa tartışması ve soru-cevap bölümü takip etti.

The Charged
Portraits of
Fin-de-Siècle Pera
[YOUSSOUF BEY: Ondokuzuncu
Yüzyıl Sonu Perası’nın Yüklü
Portreleri]
Editör: Bahattin Öztuncay

YOUSSOUF BEY: The Charged Portraits of
Fin-de-Siécle Pera [YOUSSOUF BEY: Ondokuzuncu Yüzyıl Sonu Perası’nın Yüklü
Portreleri], (İstanbul: Vehbi Koç Vakfı,
2016), ANAMED’in “Yusuf Franko’nun
İnsanları: Bir Osmanlı Bürokratının Karikatürleri” sergisine eşlik eden iki ciltlik
özel basım bir yayın olarak hazırlandı.
Bu karikatürler 1957 yılında
İstanbul’daki bir antika halıcıda keşfedildiklerinden itibaren toplu halde ilk kez
yayımlanıyor. Özel yayında tıpkıbasıma
eşlik eden derleme kitap, ANAMED
tarafından Haziran
ayında yeniden
basılacak ve
daha geniş bir
okur kitlesinin
beğenisine
sunulacak.

"Yusuf Franko'nun İnsanları" sergisi online mecrada!
"Yusuf Franko'nun İnsanları" sergisi,
yusuffranko.org adresinde online mecraya
taşındı. Sergide 'Yusuf Franko'nun Dünyasını
Haritalandırmak' bölümünde yer alan, 1905
tarihli Goad Planı üzerinde K. Mehmet
Kentel'in yaptığı ağ haritası çalışması da
aynı adreste online olarak yer alıyor. Sitenin
içeriğinin büyük kısmı, sergideki gibi yine
Ömer M. Koç Koleksiyonu'ndan oluşuyor
ve alandaki araştırmacılar için sürekli bir
kaynak olma hedefini taşıyor. Türkçe ve
İngilizce dil seçenekleri ile Nisan ayından
itibaren yusuffranko.org adresinden
ulaşılabilen site, sürekli yayında kalacak. Ayrıca, sergi kapsamında yayınlanan
YOUSSOUF BEY: The Charged portraits of
Fin-de-Siécle Pera kitabının makalelerine de
ikinci basımından bir süre sonra web sitesi
üzerinden erişilebilecek.
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H ABE R L E R

ANAMED Direktörü Doç. Chris
Roosevelt’in kitabı The Archaeology
of Lydia, From Gyges to Alexander
(2009) artık Türkçede!

The Archaeology of Lydia from Gyges to
Alexander – Gyges’ten Büyük İskender’e
Lydia Arkeolojisi (2009) adlı kitabında,
ANAMED Direktörü, Koç Üniversitesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü
Doçenti ve Gygaia Projeleri Eş-Direktörü
Christopher H. Roosevelt, milattan önce
7. ila 4. yüzyıllar arasında Lidya toplumuna artzamanlı ve daha bütünsel bir
bakış sunmak amacıyla, Lidya’nın antik
başkenti Sardis’ten gelen arkeolojik
bulguları, Lidya’da daha geniş bir alanda
gerçekleştirdiği sistematik bölgesel yüzey
araştırmasının sonuçları ile bütünleştiriyor.

Roosevelt’in bölgesel yüzey araştırması,
çevresel inceleme, kazı alanlarında ve yerel müzelerde bulunan arkeolojik malzemelerin tetkiki ve tarihi yazılı kaynakların
etüdünü içeren çeşitli araştırma yöntemlerini birleştirdiği bu çalışması, Lidya
çapında yerleşim düzenlerinde ve ölü
defni uygulamalarındaki sürekliliklere ve
değişimlere ışık tutuyor; ayrica kaynak
yönetimi, yaşamlarını sürdürme ve
anıtların inşası gibi konularda Lidyalıların
çevrelerinden nasıl yararlandıklarını
ortaya koyuyor. Roosevelt’in Türkçeye
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çevrilen kitabı, yakın zaman önce Koç
Üniversitesi Yayınları tarafından Gyges'ten
Büyük İskender'e Lydia Arkeolojisi adıyla
yayımlandı (2017). Boston Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü’nde Lidya anıtsal mimarisi üzerine çalışan ANAMED 2016–2017
bursiyeri ve doktora adayı Güzin Eren, bu
vesileyle kendisi ile kısa bir röportaj yaptı.
GE: İkimiz de Lidya’nın antik başkenti
Sardis’te çalıştık ancak yollarımız hiç
kesişmedi çünkü ben, henüz saha
çalışmama başlamadan önce, siz, Sardis’in
ötesine yönelip Lidyalıları daha geniş
çevrelerinde aramaya karar verdiniz.
Lidya arkeolojisine dair araştırmanızın,
dolayısıyla da kitabınızın öyküsünün nasıl
başladığını bize biraz anlatabilir misiniz?
CHR: Öncelikle, kitabım ile ilgilendiğiniz
için teşekkür edeyim! Kitabın ortaya çıkışı,
Cornell Üniversitesi’ndeki danışmanlarım
Andrew Ramage ile Peter Kuniholm
ve de sadece klasik filoloji ve jeoloji
alanlarında deneyimi olan yeni birisini
eğitmeyi göze alan Sardis Kazıları Başkanı
Crawford H. Greenewalt, Jr. sayesinde
Sardis’te1990’ların ortasında başlayan
çalışmalarıma dayanıyor tabii ki. Ancak,
arkeolojiye, özellikle de Ege ile Anadolu/
Yakın Doğu kültürleri arasında yerleşmiş
Batı Anadolu çevresi ve halklarının arkeolojisine hemen âşık olduğum Lidya’da,
bu deneyimler hoş bir şekilde bütünleşti.

arasında, Lidya hakimiyetinin sönüp
gitmesinden çok sonra Lidya’da Pers
varlığının doğası ve yoğunluğuna dair
varsayımlarım konusunda... İşin garip
yanı, Lidya arkeolojisine yaklaşımım ters
kronolojik istikamete yöneldi artık; şimdi,
Bronz Çağ’ın sonunda, yaklaşık 3500
yıl önce Lidya öncesi insanların ya da
Proto-Lidyalıların bölgesel bir başkenti
olduğuna inandığımız Kaymakçı’nın
incelenmesine odaklanıyoruz. Kaymakçı
Sardis’te birçok yıl çalıştıktan sonra, bu
ilgi alanlarım bu kentte ortaya çıkan
kanıtların dışında Lidyalılar hakkında ne
bildiğimize dair sorulara yönlendirdi beni.
Lidyalılar başka nerelerde yaşıyordu?
Yaşamlarını nasıl sürdürüyorlardı? Kent
dışında yaşayanlar, Sardislilerle ve Lidya
dışındakilerle ne kadar etkileşim içindelerdi,
hatta hiç etkileşimleri var mıydı? Bu sorular, bizi, Lidya tümülüslerinin yani yığma
toprak mezarlarının (mezarlık alanlarının
ve dolayısıyla da yerleşim birimlerinin işaretçisi olarak) dağılımına dair
bir araştırmaya ve nihai olarak da müze
arşivleri ve malzeme gruplarını incelemeye
ve bölgesel yüzey araştırması yürütmeye
yöneltti (Eş-Başkan Dr. Christina Luke’un
ve her yıl değişen katılımcıların katkıları
sayesinde); bütün bunların sonuçları da
kitapta bir araya geldi.
GE: Lidya arkeolojisinde uzmanlaşma yolunda adım atmış biri olarak, sizin eseriniz
benim rehber kitabım haline geldi. Lidya
arkeolojisine dair sadece birkaç kitabın
Lidya’yı malzeme kalıntıları üzerinden
artzamanlı olarak sunduğunu biliyorum,
ancak bunların neredeyse hiçbiri Türkçe
değil. Öğrenciniz olarak, Lidya arkeolojisine dair kitabınızın Türkçe’ye çevrilmiş
bir avuç eser arasında yer alması beni çok
gururlandırıyor ve bunun sonucu olarak
da Lidyalıların daha da geniş bir okuyucu
kitlesi ile tanışacak olmasından oldukça
mutluyum. Öncelikle, eseriniz İngilizce
olarak yayımlandığında, akademik camia
ve genel okur kitlesince nasıl karşılanmıştı
ve de o zamandan bu yana konuya
yaklaşımınızda herhangi bir değişiklik
ya da gelişme oldu mu? İkinci olarak da
eserinizin Türkçesi’ni elinizde tuttuğunuzda
neler hissettiğinizi merak ediyorum.
CHR: Kitabın İngilizce aslı genelde
olumlu tepkiler aldı (en azından bildiğim
kadarıyla!) ve kitapla ilgili olarak
yayınlanan değerlendirmeler genelde
övgü dolu olduğu kadar yapıcı eleştiri
de içeriyordu; özellikle de milattan önce
5. yüzyıl sonu ila milattan önce 4. yüzyıl

örenyerine ve bunun Hititlerin “Seha
Irmağı Ülkesi” olarak bildiği bağımsız
krallıkla kesin olmayan bağlantısına
kitapta sadece kısaca değinilmişti. Kitabın
Türkçesi’nin çıkmış olması ise, öncelikle
genel çapta kabul görmesi ve sonra da
Türkiye’de Lidya arkeolojisinin çeşitli yönleri ile ilgilenen akademisyen camiasının
erişimine sunulmuş olması açılarından
benim için gurur verici oldu ve beni
memnun etti.
GE: Bize biraz çeviri sürecinden bahseder
misiniz?
CHR: Koç Üniversitesi Yayınları ile
çalışmak çok keyifliydi. Yayınevi
çalışanları bu süreç boyunca, bilgileri ve
sabırlarıyla çalışmaya destek sağladılar
ve de engin deneyimleri sayesinde, özellikle daha teknik terminolojiyi yerinde bir
şekilde işlemeyi bilen uygun çevirmeni
(Hilal Gültekin Çatak) seçtiler.
GE: Türkçe’ye oldukça hâkim olduğunuzu
biliyorum. Eserinizin Türkçe çevirisine
bakma fırsatınız oldu mu merak ediyorum.
Eğer olduysa, çeviriyi nasıl buldunuz?
CHR: (Çok naziksiniz.) Kitabın Türkçesini
inceledim tabii ki ve de çeviriden memnun kaldım. İlk olarak, kitapta aslında
sık sık geçen “landscape” sözcüğünün

nasıl çevrildiğine baktım. Fransızca
kökenli “peyzaj” (paysage) sözcüğünden
sakınan çevirmen, aynı anlam esnekliği
taşıyacağını umduğum “çevre” sözcüğünü
yeğleyip, tutarlı bir biçimde kullanmış.
GE: Başından sonuna kadar Lidya Devri
arkeolojisinin bir sentezini sunmakla
kalmayıp, bunu, Lidya toplumunda
çeşitli uygulamaların değişimleri ve
sürekliliklerine dair bir tartışmayı
mümkün kılmak adına, Lidya’nın bilinen
tek kentsel yerleşimi Sardis’in arkeolojik buluntularını, art bölgesinden
topladığınız yeni veri ile birleştiren bir
yaklaşımla yaptığınız için kitabınızı yol
gösterici buluyorum. Bölgesel yüzey
araştırmalarından çoğunlukla, sadece kazı yapmak için önemli bir eski
yerleşim bulmak adına faydalanıldığı
bir dünyada, siz, tam tersine, bölgesel
arkeolojinin geçmiş toplumlara dair bilgi
edinmek açısından çok daha fazlasını
yapabileceğini vurguluyorsunuz, ki
bunun kanıtı olarak da kitabınızın
sonuçlarını gösterebiliriz. Yaklaşımınızın,
Türkiye’de gelecekte gerçekleştirilecek
projeler için yöntemsel açıdan bir örnek
teşkil edebileceğini düşünüyor musunuz,
özellikle de kitap daha geniş kitlelere
ulaştığında?
CHR: Gizliden gizliye (ya da alenen) çoğu
akademisyen çalışmalarının başkaları
için örnek teşkil edeceğini umuyordur.
Ancak bu durumda, ben, kendim de,
daha önce yapılmış çalışmalar arasından,
kazı sonuçlarını, bölgesel yüzey
araştırmalarını ve müze çalışmalarını
birleşimli kitaplar halinde bir araya getirmeye çabalarken, eskinin toplumlarına
yeni ışık tutan iyi olanlarını örnek aldım.
Jack L. Davis’in Sandy Pylos: An Archaeological History from Nestor to Navarino
(1998; University of Texas Press) adlı
eseri bunu başaran, özellikle güzel bir
örnek. Jeremy McInerney’nin The Folds
of Parnassos: Land and Ethnicity in
Ancient Phokis (1999; University of Texas
Press) adlı eseri ise, temel olarak bir
bölgenin tarihinin en öne çıkan çağına
odaklanması açısından ve derli toplu
bir şekilde tek bir yazarın anlatımından
sunulması açısından daha yakından takip
edilecek bir örnekti. Kitabımın Türkçe
çevirisi bir şekilde olumlu karşılandıysa,
sunduğu metodoloji açısından
başkalarına da yarar sağlayabilmesini
umuyorum ki Türkiye’nin çeşitli ve zengin
arkeolojik çevrelerine ait güncel bölgesel
sentezlerin yayınlandığını görmeye
devam edelim.

Kütüphane’den
Haberler
ANAMED Kütüphanesi’nde geçen
aylarda yaşanan en büyük gelişme,
Birmingham Üniversitesi’nde Bizans
Tarihi Emeritus Profesörü olan merhum
Anthony Bryer’ın (1937–2016) koleksiyonunun önemli bir kısmının bağış
yoluyla kütüphaneye kazandırılması
oldu. Anthony Bryer Özel Koleksiyonu
şimdi Steven Runciman, Henry ve
Eunice Maguire, ve Slobodan Ćurčić
gibi, alanın diğer devlerinin özel
koleksiyonlarıyla birlikte, ANAMED
Kütüphanesi raflarında bulunuyor.
53. Kütüphane Haftası’nda
ANAMED, Suna Kıraç Kütüphanesi,
GABAM, ve British Institute at Ankara işbirliğiyle “Trabzon’dan Limni’ye:
Bryer’ın Bıraktığı İzleri Hatırlamak” adlı
bir konferans düzenlendi. Bu konferansla eşzamanlı olarak, kütüphane içinde
koleksiyondan ve Bryer’ın efemera
izlerinden oluşan bir seçki yapıldı.
Kütüphane Haftası kapsamında
BiblioPera’nın düzenlediği Beyoğlu
Kütüphaneleri Turu’na katılan
kütüphanecilerle Bilgi ve Belge
Yönetimi öğrencileri, ANAMED ve NIT
Kütüphanelerini ziyaret etti.
Son olarak, 2017 başından itibaren
ANAMED ve NIT Kütüphaneleri ortak
üyelik sistemine geçti.
Kullanıcılar iki kütüphaneden de
faydalanmak için alttaki linkten
başvuru yapabilirler.
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Eski bursiyerler
Gülhan Erkaya Balsoy ve
Başak Tuğ ile kitapları
üzerine söyleşi
Doç. Dr. Gülhan Erkaya Balsoy ve Yrd.
Doç. Dr. Başak Tuğ…Çalışmalarıyla
Osmanlı toplumsal cinsiyet tarihi
alanına önemli katkılarda bulunmuş
olan bu iki akademisyen, aynı
zamanda ANAMED’in 2006–2007 dönemi doktora adayı bursiyerleriydi. Şimdi
her ikisi de Bilgi Üniversitesi Tarih
Bölümü’nde öğretim üyeleri olarak
birlikte çalışan Balsoy ve Tuğ’un bir
bölümünü ANAMED’de yazdıkları
doktora tezleri, yakın zamanda iki
önemli kitaba dönüştü. Balsoy’un
kitabı The Politics of Reproduction in
Ottoman Society, 1838–1900, Pickering & Chattoo tarafından 2013 yılında
yayımlandıktan sonra 2015 yılında Can
Yayınları tarafından Kahraman Doktor İhtiyar Acuzeye Karşı: Geç Osmanlı
Doğum Politikaları adıyla Türkçe’ye
çevrildi. Geçtiğimiz yılın en güzel ve
içimizi ısıtan gelişmelerinden biri bu
kitabın Yunus Nadi Sosyal Bilimler ve
Araştırma Ödülü’nü alması oldu. Tuğ’un
kitabı ise fırından daha yeni çıktı:
Politics of Honor in Ottoman Anatolia: Sexual Violence and Socio-Legal
Surveillance in the Eighteenth Century
(2017). Kitap, Brill Yayınları tarafından
basıldı ve özellikle az bilinen dönemlerden olan 18. yüzyıl tarihini toplumsal
cinsiyet perspektifinden sorgulamak
için şimdiden başvurulacak en önemli
kaynaklardan biri.

Balsoy ve Tuğ ile çalışmalarını,
ANAMED’deki bursiyerlik yıllarını
ve o günden bugüne kadar geçen
sürede Türkiye’de Osmanlı toplumsal
cinsiyet tarihi alanındaki gelişmeleri
konuştuk.
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Gülhan Erkaya Balsoy: "Toplumsal cinsiyet kavramını
bir analiz aracı olarak kullanmak yüzyılları birbirinden o
kadar da duvarlarla ayıramayacağımızı hatırlatıyor bize.
Dolayısıyla malzemeler farklı, deşebildiğimiz meseleler
biraz farklı, ama toplumsal cinsiyet sürekliliğin kendisini
hatırlatan güçlü bir kavram. Devletçi tarih anlayışlarını da
sorgulamaya olanak sağlıyor. Belki en büyük avantajımız
kullandığımız metottan kaynaklanıyor."

Başak Tuğ: "Kadınların aslında en fazla kullandıkları yerler
yine yerel kadı mahkemeleri. Hukuk kuralları hiçbir şey
değil, ama o kurallarla nasıl oynayacağın, onları nasıl
kullanacağın aşamasında mahir olman gerekiyor. Kadınlar
o mahareti gösteriyor. Hatta güçsüz oldukları için daha
iyi gösteriyorlar ilginç bir biçimde. O manevraları yapmak
için daha zeki davranmak zorunda kalıyorlar çünkü zaten
kaybedecekleri çok az şey var."
Röportajı gerçekleştiren:
Özge Ertem, ANAMED Editörü ve Yayın Koordinatörü
Röportajın tamamını ANAMED Blog'da okuyabilirsiniz:

anamedblog.tumblr.com

